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n rik och valsignelsebringgnde verks,imhkf a,diz!is E icke genom yttre utrnark+er, den. ha; silt $rde 
i sig sjalf. Det yttre. erkannandet .liar ;blott 'det' hkid 
sig, att det faster den stora allmanhetens blicka; . . .  '$i 

, . . 1 .  personen, som star ,bakom. . . . . . . .  
Nar Stockholms ~ush i l ln in~ssa l l ska~s  forvalt'nings- 

utskott .foreslog, sasom nyligen skett, fyoken ~ o t t e n  
Lagerstedt . till erhallande af ~usha l l n in~~sa l l . ska r )~ t s  
silfvermedalj, var detta en handelse af ganska lit.en 
betydelse, ett fattigt #yttre .vedermale for h&n&1aiga . . . .  
och gagnerika verk. Men deo . ger en, direkt 2inIetl- 
ning till att draga upp om. af"eh :blott de"yttie . . .  . . '  , 
konturerna af hennes lifsgarning. . +  ' . 

Froken Lagerstedt arGOteborgsbarn.  on &- 
holl sin .uppfostran i Kjellbergska flickskolan. ~ c h  
kom redan. som ii-3rig ut  som guvernant samt har. 
anda tills helt nyligen, ehuru snart. 70-arig, agn'at 
sig at lararinneverksam het pa olika omraden. ' l en om 
understod af konsul Oscar Ekman, pa hvilkens kontor 
fadern i flera ar varit. anstalld, sattes froken ,L.' i . 
stand. att i Tyskland utbilda sig till ~indergar$e.ns- 
lararinna,. och efter sin hemkomst 1865 anstalldes 
hon vid den s. k. Barnleksalen, Sveriges forsta ' Kin- 
dergarten. D i  denna jamte den darmed forenade 
forberedande, skolan ofvertogs af ., det nybild'ade Ete- 
mentarlaroverket for flickor, medfoljde ~arnleksalens 

. .  
I t 

N:r 4. . . Stockh01.m den 27 .Januari 1910. .  . : . . .  .. . I  . . . -: 3:e arg,; 
. - . - 

lararinnor, och froken . L fortsatte att undervisa dar . . 

'Prenumerationspris: ' . 

l11 ar. . kr. 4: 51 Ils ar.  .' kr. 2: .50 
% ,, . . ,, 3: 5 0 1 ~ 1 ~  ,,. . ,. 1: 25 

LosnummerlOore. - .  
. ~renumeratio; sker saval i 
landsorten som i Stockholm k 
narmaste postanstalt eller bok- 
handel. , 
-- 

Promenaddrakter , och 
. L s.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . K a p p o r  . 

. , . . I .  
. . . . . . 

. t . ' . s: : :s;.. . . . .  
. . . . - . L o t t e n  La .gers tedt .  . .  ,.. . ! l  

. . , . .  1 '. . .  .. t : t . .  : '  

' Redaktion : 
Mastersamuelsgatan 51, en tr. 
' 

Allm. 63 53. Riks-. 122 85. . . .  

. , - .  . 
Utgifningstid hvarje torsdag.. 

. . .  - . . -  . . .  . . .  . - .  . - VHr stora mellangenle rekotpmendeias. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  kleg*nt m a k  l Soiyt arbetel P6'Ornlinifg~ ptlier*i 

. . . . .  U . . . . . . . i . . .  ..--. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a USTAF HO~MBLOMS KAPPAPFAR, NORRMALMS$ORO. 

, Annonspdsi . ;. ; ''.. , 
'15 ore per mm. ' e  : 

Enkel spaltbredd 53- mm. 
Marginalanflons under fexton' 15 

mm:s hojd p.er gang 10; --. 
Rabatt: 5 g q  5 '010~ l0 ggr'.l0010, 

, :::gs 2t;$vz:d qf&.{$ 
. .  senast mgndag f. m. . 

. . ,. . 

Redaktor o: ansvarig utgi'fvare: 

E L L E N  KL'EMAN; 
Mottagningstid: 

.kl. 11-12. .. 

Sthlm 1910, F. Englunds BoMr. 

. Expeditidn 
och ~nnonskontor: ' 

Mastersamuelsgatan 51, en 
v , 

Post- och telegrafadress : 

DAGNY, Stockholm. 



i olika amnen och klasser under nio ar, tills hon er- 
holl en sardeles forminlig plats som lararinna i en 
framstaende skotsk familj, dar hon under tio ar, dels 
i London dels p i  olika platser i Skottland, hade 
rika tillfallen att studera social och filantropisk verk- 
samhet. Hennes elevers fastrar vor0 de tvi fram- 
staende kvinnorna, Flora och Louisa Stevenson, hvil- 
kas verksamhet lamnat sa djupgaende spar i Skott- 
lands undervisningsvasende - den forra som mang- 
irig ordforande . i Edinburgs skolstyrelse, dar hon' 
var f0rkampe for praktiska reformer, for barnaskydd 
m. . m., den senare som skolkokssakens varma be- 
framjare. For att stodja denna saks utveckling stif- 
tade hon Edinburgh Training School of Domestic 
Economy samt .var i m h g a  i r  ordforande i dess 
styrelse. Det var genom hennes inflytande, som 
frbken LIS intresse for skolkokssaken vacktes. Genom 
nigra bref hon under denna tid skref till Gote- 
borgs Handelstidning. lyckades hon intressera flera 
personer for denna sak, och det var ater konsul 
Ekman, som tradde emellan och bekostade hennes 
vistelse i Glasgow, dar . hon 1890 aflade examen 
som lararinna i huslig ekonomi. D i  strax darpi 
froken Eva Rodhe i Goteborgs folkskolestyrelse vackte 
f.~rslag . om inrattande af skolkok for folkskolans 
flickor, anfortroddes at froken L. att ordna det forsta 
skolkoket i denna stad. Intresset spred sig till an- 
dra stader, till Lysekil, Malmo .m. fl., och behofvet 
af lararinnor, utbildade for denna verksamhet, ledde 
till att froken L. startade en kurs for detta an- 
damal. . Den lararinnekurs froken Brolinson 1890 
borjade i Stockholm hade namligen upphort p i  
grund af forestandarinnans sjuklighet, och lararinne- 
kursen vid Goteborgs skolkok maste darfor upp- 
repas. Snart beviljade riksdagen pa forslag af en 
bland Goteborgs riksdagsman ett valbehofligt stats- 
understod for dylika kurser i Goteborg, Uppsala och 
Stockholm. . Froken L. 'fortsatte till 1898 att un- 
dervisa 6-10 lararinne-elever irligen, och darjamte 
skotte hon ens.am den teoretiska och praktiska un- 
dervisningen vid ett skolkok med 24 elever, tills 
under .de sista tvi aren en bitradande lararinna an- 
stalldes till hennes hjalp. 
. For annu tvi uppslag p i  detta verksamhetsom- 
ride har det blifvit froken Lagerstedt forunnat att 
vara den vackande och. barande kraften. Frin vara 
grannlander Norge, Danmark och Finland, dar froken 
L med sitt vakna sinne studerat skolkoksakens 
utveckling, hamtade hon goda ideer, hvilka omplan- 
terades och blefvo fruktbarande p i  svensk mark, 
namligen. de flyttande skolkoken och demonstrations- 
kurserna for husmodrar. Froken L. holl pa Sol- 
lum . . i Bohuslan viren 1901 den forsta flyttande 
skolkokskursen i Sverige, delvis bekostad af fru 
Hulda Mellgren, delvis af konsul Oscar Ekman, som 
alltjamt understodde denna. sak och agnade den 
varmt intresse. Hosten 1906 holl froken L. efter 
ett besok vid froken Lauridsens Husholdningssemi- 

narium vid Soro de forsta husmoderskurserna, en 
vid Bjarka-Saby, bekostad af herr Oscar Ekman, den 
andra vid Atvidaberg, bekostad af baron Adelsvard. 
Dessa tvi kurser, liksom de flyttande skolkokskur- 
serna fyllde ett verkligt behof. Till de forra kom- 
mo 70 husmodrar, som troget under 20 lektioner 
med lifligt intresse foljde undervisningen. Stock- 
holms lans hush~llningssallskap har upptagit denna 
ide, och froken L. har p i  uppdrag af detsamma 
hillit de tre forsta husmoderskurserna inom lanet, 
vid Hargs och Gustafsbergs bruk samt i Vaxholm. 
Sallskapet kommer att upprepa dessa kurser hvarje 
af med hjalp af de tre unga lararinnor, hvilka 
under froken Lagerstedts ledning fingo ofva sig i 
detta undervisningssatt. 

Under de sista aren bosatt i Stockholm, har hon 
flitigt anvandts att forelasa vid smabrukarekurser pa. 
den s. k. Kvinnornas dag, dels och mest inom Lin- 
kopings, Stockholms och Uppsala lan. 

Svenska Sallskapet for Nykterhet och Folku~p- 
fostran har ocksi upptagit skolkoksverksamheten p2 
sitt program, och under nagra ar bitradde froken 
L. Sallskapet med ordnandet af flyttande iturser 
till dess denna verksamhet 1908 delvis indrogs. 

Till ledning for undervisningen i skolkoket har 
froken Lagerstedt utarbetat tvanne kokbocker samt en 
liten H jalpreda f or skolkokslararinnor. Dessa bocker 
ha utgatt i ofver 40,000 exemplar. Den storre af 
dessa, ,Kokbok for skolkok och enkla hems, utar- 
betades tillsammans med en finsk kamrat fran Glas- 
gowkursen och har i saval finsk som svensk upp- 

. laga utgatt i omkring 60,000 exemplar. Dessutom 
har hon utarbetat Husmoderns Almanacka samt Ren- 
goringsreglor for koket och diskrummet. AlIa dessa 
ha utkommit pa Norstedts forlag. P i  d:r Wrctlinds 
uppmaning har hon for Halsovannen skrifvit ett !itet 
hafte om Sjukmat. 

Med outtrottligt nit och storsta oegennytta har 
froken Lagerstedt utfort sin lifsgarning, drifver: af 
karlek till de smi hemmen i vart alskade fostzrlmd. 

G. 

Ar det icke med folkens som med den enskildes 
utveckling ; ha icke afven folken sina slyngel&r? 
L i k t  och friheten forsoka sig pA mangahanda &t, 

innan de komma till medvetande. Blen finues en 
evig sanning, ett evigt godt och satt, SA mfiste de 
afven gora sig gallande hos dem som i frihet fA soka 
efter dem. Och da fordunstar ofverdriften, da rattas 
missbruken af sig sjalfva. Om uppfostran kvifver 
den fria yttringen, kvafver han afven sjalfnledvctail- 
det och individens eller folkets uppgang till en i 
frihet klar och adel personlighet. - - - Rysslands 
frihetsanda, nar den en gang bristes ut, kommer att 
vanda upp och ned p& hela jattekroppen och - -  - gifve 
Gud blott pa den! 

Fredrika Bremer ( 1  843). 
- - -  - -. . .+ . ... - - - -  - - - . . - .. . 

E l e g a n t a ,  S t i l e n l i a a ,  S m a k f u l l a .  

DAVID ANDERSEN Comp. 
Hoauvelerare. 

4 Fredsgatan 4. 



Centralstyrelsens i L. K. P. R. 7:de arsmote. 
Andra dagens moten 

tisdagen den 1 l, 
jan., inleddes 
forhandlingar- 
na med fru A. 
Wicksells fore- 
drag ofver den 
internationella 

rostrattsrorel- 
sens betydelse 
for den natio- 
nella. Fru W. 

pavisade hurusom i vara dagar nastan alla fragor 
kommit upp till att blifva af internationell art, men 
att .graden af internationalitef vaxlade. Den kvinn- 
liga rottsrattsfriigan, internationell pil grund af dess 

W teoretiska och principiella forutsattningar, kan emel- 
lertid naturligt nog icke vara det i samma grad som t. 
ex. forsvarsfragor och tullfr'hgor. 'Men rostrattsfragans 
internationalitet innebar att hvarje enskild manniska, som 
ar intresserad af denna fraga, kan arbeta for den i hvil- 
ket land som helst, betingelserna aro ofver allt i det stb- 
ra hela desamma, .endast p r a k t i s k a skiljaktigheter fo- 

' refinnas i de olika landerna. De storre steg, som tagas 
framat i det ena landet, verka afven framat i de andra. 
De skilda landerna ha mycket att lara hvarandra, . meto- 
der, arbetssatt, organisationer. Har hemma ha kanske i 
allmanhet blickarna' riktats allt for litet pA den utlandska 
rostrattsrorelsen, vi maste klargora for oss vardet for var 
nationella rostrattsrorelse af att .folja med den internatio- 
nella. Darfor vore det sardeles lyckligt for att' hos oss 
vacka ett starkare intresse for foreteelserna i utlandet om 
den Internationella Alliansen nasta ar samlades i Sverige, 
slutade talarinnan. ' 

Sedan froken Signe Bergman i samband med detta 
uttalande redogjort for den villkorliga inbjudan, som Sve- 
riges ;epresentaiter vid kongressen i London sistlidet ar 
framforde pA grund af kongressmedlemmarnas uttalade on- 
skan att. kongressen 191 1' matte forlaggas till Sverige b e  
slot ' motet med ackiarnation, att . kongressen skulle aga rum 
i Stockholm, gia tid som af V; U. 'skulle narmare bestam- 

. . 
mas. En forberedande kommitte for ordnandet af kon- 
gressen tillsattes, bestaende af V: U. samt fruarna Petrini, 

. Hagen och '~arlberg. Onskan uttalades, att de olika for- 
eningarna till betackandet af kostnaderna for kongressen skul- 
le tillskjuta samma antal' kronor som medlemsantalet. I sam- 

, band med kongressfragan b&ts 'utslappandet af' et1 rost- 
rattsbrefmarke, till hvilket. skisser forevisades, samt upp- 
drogs At V. U. att i sa'hiiad med en koiistforstandig per- 
son ' bestamma farger 'for den svenska rostrattsrorelsen. 
Forslag forelag ' pA gult, hvitt och gredelint, hvilka afven 
forevisades i prof. Valet kommer nu att sta mellan dessa 

och f orh&<iiingar. 
. . .  

Det. af en kommitte forberedda stadg&ndringsforsia- 
get, gaende ut pa 'att lokalforeningarna i de skilda lanen 
skulle uppga i lansforbund, fororsakade en langre'.:dis- . 

kussion, dar d& Asikten emellertid gjorde sig gallande, 
att en sammanslutning i lansforbund ej: vore afiskvard. 
Lokalforeningarna slodo . nu : i direkt forbindelse med 
hogsta ledningen, nagot som verkade lifvande .och .eg- 
gande pil arbetet, detta direkta .samarbete sk.ulle komma 
att upphora genom sammanslagningen. Sammanslutning& 
i lansforbund. vore dessutom praktisk't- olamplig; fram- 
holls de:, bom de stora lanen, '&empelvis Norr1and;dar 
afstand och daliga kommunikationer omintetgjorde de for- 
delar, som annars skulle. ligga . i . att . lansforbundet kunde 
narma de olika foreningarna inom lanet till hvarandra. 

' 

Fragan. afgjordes med att motet afslog stadgeandrings- 
forslaget. 

De tre dar@ foljande foredragen-':' Bora: kvinnorna 
under nagra forhallanden lata partiintresset g8 fore rost- 
raflsintresset? af froken Signe Bergman, Huru ! skola kvin- 
nprna bast gora sina kraf gallande vid landstingsvalen, 
af d:r G. Petrini, och Kan Landsforeningen; utan 
att . afventyra rostrattsforeningarnes' ' beitand; pab'juda 
valagitation? af froken J. Wallerstedt, hvilka till innehal- 
let 'nara berorde hvarandra, foranledde en langre och lif- 
ligare diskussion, kring hvillen hufvudintresset . af dagens 
forhandlingar kom att knyta sig. Froken Bergman lam- 
nade en ofversikt a fdde  olika politiska partiernas forhak 
lande .till den kvinnliga rostrattsfragan fran dess *tidigaste 
skede och fi-am till den tidpunkt, da fiagan blef en! ak- 
tuell p o l i t i s k fraga. Hvad ' kvinnorna harunder fatt 
lara sig vai att vanta - och vanta f A  de annu gora. Men 
hvar hade fragan nu statt, om kvinnorna ej sjalfva dar- 
under arbetat .fram sin sak, om 'de  hade statt: och 
vantat pa att mannen skulle gora nagot for dem. Det 
ar genom kvinnornas eget intensiva arbete och ofortrot- 
tade agitation, som saken forts fram till sin nuvarande ' 

aktualitet. Arbe!et far ej heller nu stanna .af. Nu- h a  
kvinnorna ett nytt 'vapen i sin hand, som deras motstan- 
dare medvetet eller omedvetet gifvit dem, den kommunala 
rostratten. Den maste de nu fullt utnyttja for att genom 
den komma fram afven - till politisk rostratt.. Ingen frap 
ar for kvinnorna storre och viktigare an detta. Och .huru . 

.skulle niannen kunna satta kvinnornas .rostrattsfraga fr5rnst) 
om kvinnorna ej sjalfva gora det. Man miste fordra att 
kvinriorna ha sa stor sjalfaktning att. de. stil upp f.Or sin 
egen sak. Vi se huru hos mannen fosterlandsintresset 
oftast blir lika med partiintresset, hos kvinnorna'maste 
det bli lika med intresset for deras egen fraga; Den 
milste atminstone for dem sjalfva vara partibil'dande. Och 
att anvanda ett valtillfalle for att .arbeta. for ' egen sak 
ar naturligt, kvinnorna fA nu ej lata det!:. ga sig ur han- 
derna. Vid de stundande landstingsvalen. miste de gA 
fram som parti och arbeta for .'si? fraga. .. De maste 
i allt . beharska stuationen, . ej se:&t. hoger ellet. :vanster, farger o@ ljusblbiah, orange och mossgront. 

. -. 

blandning rekommenderas som ett utmarkt godt 
delikaf esskaffe.. 

Hum legardsgatan 20 - Stockholm. 
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e n d a s t arbeta pa sin sak. Ju storre sak, dess kraf- 
tigare tag och .desto rikaare battre seger. 

D:r Petrhi framholl huru oerhordt. intressanta de 
stundande landstingsvalen aro, emedan de inverka pa For- 
sta kammarens sammansattning. Huru kvinnorna . skola 
stalla sig, beror p i  huru valen kommer att ' ske. De 
kommunalt rostberattigade kvinnorna ha ratt att ros'a 
p& landstingsrniin; -mycket. viktigt vore, att kvinnorna sokte 
konima "med i valkommitteerna. . Detta torde val ej vara 
SA. svart for de liberala och socialdemokratiska kvinnor- 
na.; daremot krafver det. af h~gerkvinnorna stora anstrang- 
ningar; da. dessa kanske ej. s%. villigt tagas med af sitt 
pafii. .. Men just ,darfor. fordras det, att de. gA med p i  
vaisnotep, interpel era kandidaterna- anghende deras stall- 
n k g '  till deri kvinnliga rostrattsfr3gan, att de soka kom- 
ma in i .  valkommitteerna och pa allt satt soka gora sitt 
inflyfande gallande till fordel f o r  den egna, s'ora saken. 
Och framfor allt maste . d.e gifta kvinnorna ' sjalfdeklarera 
for. den inkomst de -kunna ha -.och. som kiindt ar be- 
hofver den endast vara minimalt ringa - for att d e  skola 
f$ sin. -egna .debetsedel och ha ratt att rosta. - En sak 
som- kvinnorna ej fa slappa af utan framfor allt maste 
arbeta vidare pa ar att de ahen mA bliiva berattigade att 
invaljas i landstingen. 

. Froken Wallerstedt sAg .valagitationen ur annan syn- 
punkt an de foregaende talarna och befarade att mojligen 
kvinnornas .vanner. i riksdagen skulle kunna .anvanda den- 
samma m o t rostrattsrorelsen. Hufvudsaken vore att 
kvinnorna finge behala sina nuvarande. vanner och 
vunne annu manga flera. Kvinnorna mMe SA anvanda 
sin rostratt,. att , de forverkligade de -forutsattningar och 
kraf, som. rostrattsvannerna stalla pa dem. 

Under den darpil foljande diskussionen framholls den 
synpunkten, att ingen behofde agitera mot sitt parti och 
sitt. samvete, inom alla politiska partier funnes val an- 
hangare af den kvinnliga rostratten, hvilka ocksA vore 
goda och dugliga kommunalman. Med afseende p2 tak- 
tiken vid de kommande valen antogs foljande redution: 

Centra'styrelsernoiet uppmanar kvinnorna att sarskildt 
med hansyn till Forsta kammarens blifvande sammansatt- 
ning 1ifl;gt deltaga saval i forberedelserna till landstings- 
valen som i sjalka valen, samt darvid verka for att fra- 
gan om kvinnans politiska rostratt vinner tillborligt be- 
aktande. 

Formiddagens stora ogonbl'ck var nar motets ordf. 
d:r Lydia Wahlstrom reste sig och for egen rakning tog 
ordet for att i hvad man nastan skulle kunna kalla en 
pbl tisk trosbekanne-se praktfullt frikostigt ge sin stora och 
sja'fstandiga personlighets syn pA tidens fragor. Det var 
ljiidlost .tyst i salen, nar hon, frhn att ha vidrort den 
for historikern naturl.ga, pa manga punkter skep!iskt ana- 
lys~ande.  uppfat ning som var hences, oivergick till att 
tala on1 det starka lifsintresse, som kvinnosaken bli-vit Cijr 
henne Och det w r  under handklappningar som aldrig 
vile sluta, scm hon gicrde sammanfatningen af si? tal 
en kraftig uppmaniag ti.1 kv nnorna a:t n u fora fram sin 
sak .pa det mest ef!ektiva' sftt, hv.!ket vore alt arbeta for 
en ombildning af F~rs t a  karcmzren i dm riktning som 

y .  " ., . .. 
,. . 
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ar formanlig for den kvinnliga ros'rattsfragan. Och deita 
behofde icke for nagon vara ett krankande af samvekom- 
heten. 

Dagens forhandlingar afs'utades med att motet beslot 
uppmana lokalforeningarna att anordna kommunala npp- 
lysningskurser samt att motet uttalade sig or nodvand-g- 
heten af att kvinnor gjordes valbara till landshgen. 

Halsningstdegram afsandes till Mrs Chapman Catt 
samt ti!l froken Martina Kramers, Internationella rostratts- 
alliansens sekreterare, som underrattades om moie:s k- 
slut att inbjuda alliansens medlemmar till kongress i 
Stockholm 191 1. 

Harmed vor0 forhandlingarna afslutade, o& Lands- 
foreningens 7:de Centrals yrelsemcte upplostes med n%gra 
korta ord af ordforanden. 

Det ar med starkt uppskattande af de val skotta for- 
handlingarna, af det vardiga satt, hvarpa alla diskussio- 
ner, afven de mest brannande, forts och af den politiska 
mogenhet, hvilken man godt kan saga p& alla hander 
lades i dagen, som man kan blicka ti'lbaka p& det af- 
slutade motet. De kvinnliga rostrattsforeningzrnzs ;.@. 

presentmter i Centralstyrelsen ha darmed gifvit ett bevis 
pa att de aro vuxna det mrdbxgarskaps forpliktelser, 
hvilket vagras dem - fran Atskilliga hall just under fore- 
vandning af a'it kvinnorna ej besitta politisk mogefihet. 
Man hade kiinnat onska att vara motstandare varit i till., 
falle att folja forhandlingarna och debatterna under det 
pagaende motet. Det allmanna omdomet hade med. sa-, 
kerhet mast modifieras. 

Aftonens stora offentliga mote, som holls i Hogre 
al'manna laroverkets hogtickal, oppnades med nggria 
ha!lsningsord af froken Adkle Wetterlind. Sedm "DE 
gamla, du fria" afsjiingits, besteg froken Anna Whitlock 
talarstolen. I klara dr2g tecknade hon den svenska r5s"i- 
rattsrorelsens historia fram till den punkt dar vi nu sta, 
sedan Forsta och Andra kammaren den 24 april sistli-n 
det ar sa tydligt gaf oss besked om hvar vi ha v2ra 
vanner och vara motstandare. I tva af de nordiska !ii,*.,- 
derna, yttrade talarinnan, ha kvinnorna redan erhallit pc- 
Ltisk rostratt, troligen fa afven de danska kvinnorna det 
inom kort. Vi sta da har i norden ensamma efter. Ar 
det darfor att de svenska mannen ha en lagre upp!att- 
fattning af sitt lands kvinnor an de andra nordiska lan- 
dernas man, e'ler ar det darfor att de aro besjalade af 
mindre framtidstro och reformvilja? BAda delarna vore bittert 
att tanka. Men vi kvinnor maste arbe!a vidare for var 
sak och framror allt nu begagna oss af de -aya maidme- 
del vi fatt genom den nya kommunalforordn'ngcn. &in- 
norna maste forst af allt taga en kraftig del i landstings- 
valen, en intensiv propaganda maste bedrifvas. Froken 
W. slutade med ait saga, att mannen forebra kvinnorna 

innorna att de ej ta parti for sarskilda .ragor, men gif kv' 
forst rostratt och va barhet, sa skola de sedan tillfora de 
olika partierna sena egna bikter och darmed Epa syn- 
punkter. Kvinnorna skola veta att vinna mannen si att 
dessa bli giada oker dens hjalp, och det ar m e d rna~ncn 
for fosl.erlandet, som kvinnorna vilja arbeta. 

Sedan Huskvarna hembygdskor afsjungit e 3  p x  sbg- 
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, a )  HA? fr4iidid<'' . . a  . . ,..:t de . .  skal , Som italk. .hdnoh ,i.. ds . , . .  : kwi&:: _... 
li& rostrattsvannernas led, ' h$kef vore uppfattningen om. 
att a '  rattsbegreppet.. i allt . maste . forverkligas har . p& . jorden. . 
R 5 t t e n;' ej makten, : maste vara nor&?nde for alla f&- 
hallanden, och i rattens kamlialle finns ingen plats for .  

B .  

den uppfattningen, 'att kvinnorna skola stallas utanfor.. 
Att bevilja kvinnorna politiska rattigheter ar att forverk- 
liga rattsbegreppet,. och detta ar e:t. af stegen, som. for. 
fram mot id!al,samhallqt, dar. ej langre maktbegreppet ra- 
e .  . Samhallet behofver' for. sin valfard kviimans . insats 
i dit sociala o& . . politis- lifvet. Ju :forr kvinnorna er-. 
halla rostratt, slutade han, dess .battre. for samhallet. , 

'Sedan koren sjun'git annu nagra sangnummer, fram- 
tradde d:r Lydia ~ a h l ~ t r o m  och .larhade en:'i'ntressant 
utredning af forhallandena i de lander, dar den kvinn- 
liga rostratten redan ar genomford. Med de fakta och 
siffror. d:r Wahlstrom lamnade, torde hon, som hon sjalf 
yttrade, ha foretradt. den, .,utlofvade utredningen; . som an: 
nu icke hunnit bi'i fardig. Af stopsta intresse. var att ta: 
ga del af de pavisbara verkningarna af kvinnornas del- a ' 

tagande i ordnandet af de samhalleliga angelagenheterna . 

i de fyra amerikanska staterna;; dar kvinriorna ha rostratt, 
samt ' pa Nya . Zeeland:.: Polit.iken diskuteras n u .  i., hem-.. 
nien i stallet 'for pa ki-ogarna;. en pataglig rensning - af. . 

det politiska lifvet :har foljt .med, kvinnans intrade i det- 
samma, ' kvinnorna . ha tydligen paverkat genomforandet af - 

samhallsnyttiga reformer,, 'sarskildt en . del skolreformer, 
spritintresset har .till dels .kraftigt undantranits 'af kvin- 

' 

nornas' arbete - for alkoholismens bekampande.. Fran for- 
hallandena i dissa aflagsna .'lander .ofvergick d : r W. till 

sa &-aftiga. 'tag :: som- denmknska . :r~ostra~ttsrorelseR~ . ' soii$ 
.at p$ ~j8~.~opiilgsmofePS' !iS& &ig. < ,b:, ;;ii:-: :- -2 
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. . .. 
rostrattsfragans lage hos' oss; framhallande att den' nu HETZY ,K.JELSBE.R.G.: . .  . .  : 

: - kommit ur principskedet: och bl'ifvit politiskt aktuell. Kvin-, , . .  - . . .  . . i  . 
norna maste skota sig sa, att. deras motstandare andtligen orges .forsta kvinnliga fabriksinspektor .och stadsfull- - 
fa klart for sig, att de ha .att 'rakna med kvinnorna. Ge- N '  maktigen ' sedan sex ar tillbaka i Drammen fru. Betzy 
nom den komrnufiala , iostratten ha kvinnorna fatt . infly- Kjelsberg, som . forliden : vecka 'gastade Stockholm,. holl 

dar pa inbiudan af Stockholms F. K. P: R. ett af en. 
tande, de maste b e g a g n a.. sig af I detta. 

Efter ytterligare ett sangnummer holl ofverlarare . A. 
Dalin ett foredrag, :hvari han, utghende fr5n ett konkret 
exempel, framholl orattvisan i a.tt kvinnorna ej innehade 
politiska rattigheter. Han : kallade *detta ett oppet sar af 
orattfardighet, som samhailet maste se till att fa lakt. Att 
forneka ena hiilften af samhallet 'vore ah angripa samhal- 
lets grundvalar. . 

Med detta: foredrag var motet afslutadt, och man be- 
gaf sig till den lokal, dar ett kstestligt 'samkvam 'med, supe 
arrangerats, hirartill centralm&de1tagania. gastfritt inbju- 
dits. Kvallen forflot under 'den mest angenama samvaro. 
Froken E. Olsson, Jonkoping, tackade .motesdeltagarna,. 
o@ d:r Lydia Wahlstrom talade for Jonkoping och rost- ' 
rattsrorelsen. For den sistnamnda utbragtes ett fyrfal- 
digt lefve, dock under protester fran nagra enskilda, som 
funno sig hastigt nog for att forklara, att den skall lefva' 
for aft do - snarast mojligt pA grund : af fyldt varf. Det 
glada sorl, som foljde pa denna protest, var ett uttryck 
for segervisiheta- och det var med en stark kansla af att 
den sak gAr fram mot seger, for Lhvilken det kampas hed 

talrik publik $hord4 foredrag, hvarunder hon framlade ' 
sina. erfarenheter fran den redan langa tid hon aktivt del- 
tagit i de kommunala arendenas forvaltning. i sin hem-. 
ortsstad samt for de norska kvinnornas anvandning i.. 
kommunala varf. For, d e  svenska kvinnorna, som , iiU 
sta infor begynnelsen af e n  dylik verksamhet, ar det af,  
storsta intresse att hora den personliga erfarenheten tala, 
och det var med liflig .. uppmarksamhet; som de' nania- . 
rande foljde . det sakrika och ledigt framforda., fore- 
d raget. 

Talarinnan borjade med att gifva en kort ofverblick 
af den kvinnliga rostrattens, den kommunala som politiska, 
segrar i Norge. :Nar Norges kvinnor pingstafton 1901 
erhollo sin kommunala rostratt, - visserligen icke allman, 
det existerar en skattecensus, som annu utesluter 200,000, 
af ' 500,000 - var jublet stormande. Det var den f o r s t a 
stora segern, och nar den politiska rostratten .beviljades 
1907, var hanforelsen icke pa IAngt nar lika stor. Da 
blef ju ocksa med den .aterigen .skillnaden i rostbeviljning 
At kvinnor och man vidhallen, och att denna princip 
annu en gang tillampades verkade nedslaende, De norska 
kvinnorna gifva sig ej darmed till tals, och de arbeta 
ocksa vidare for allman och lika rostratt med mannen. . 

De norska .hinnorna ' kommo snart in i . kommunala 
namnder ofver h'ela landet,. .for narvarande sitta ofver 



200 .kvinnor i styrelser. - I Drammen finnes p i  60 stads- 
fullfnaktige 10. kvinnliga: . .Fru . Kjelsberg fra.mhol1 den 
stora vikten af att. kvinnorna komme in i de forberedande 
utskotten, dar kunde de utratta ofantligt mycket; men 2 
andra sidan, ' var det ett stort arbete de darmed togo pa 
sig. I Kristiania, Stavanger, m. fl. stader hade..kvin- 
norna kommit . b i utskotten. Det hade varit ett oerhordt 
arbete, men de hade visat sig vuxna uppgiften. 

De fragor som af kvinnliga stadsfullmaktige tagits upp 
hade varit rnanga sma fragor, men betydelsefulla nog i 
etiskt afseende samt till' hygienens beframjande. Sa t. ex. 
hade lagforbud for barn under 15 ar att salja tobak af 
dem bringats .i , verkstallighet, likasii forbud att salja o1 eller 
spirituosa .till barn pa kafeerna, kontroll ofver biografteat- 
rar samt restriktioner i forsaljning af Nick-Carter-littera- 
tur hade astadkornmits. En effektivare kontroll ofver fo- 
doamnen hade p& sina hall kunnat upprattas. 

I fattigvardsstyrelserna hade kvinnorna varit mycket 
verksamma, i handelsratten hade de kommit in, och i 

Anna 

Drammens hand&lskammare sitter ' en ' hinna;. :i , fangvards-- 
styrelser vor0 de ocksa med. Som sardeles onskvardt 
framholl fru K.,. @t kvinnorna borde komma* in i bygg-' 
nadskommisioner, det ar , kvinnorna, som kunna , forsta 
sig p2 att bygga h e m m e n .  . 

De norska 'kvinnorna kunna afven sitta som juryman, 
och fru. K. framholl att kvinnorna sardeles samvetsgrant 
och val ,fylla detta. uppdrag. . Sjalf hade fru K. under 
ett lagmansting i Driimmen suttit som ordforande i juryq 
i fem mal. Forsta gangen valdes hon med knapp 'maj&' 
ritet, de fyra sista gangerna 'enhalligt. 

Konklusionen gor sig sjalfj man forstar att hon skotte 
sig val .den forsta gangen.. . . . 

Till sist framholl fru K. hvilk& god forberedande 
skola kommunalforvaltningen ar for kvinnorna for del-. 
tagandet i det politiska lifvet. Och med en blick- ut ofver 
vara forhallanden slutade fru K. med att: onska, att de. 
svenska kvinnorna snart matte f% den politiska .rostratt, 
som de sa' energiskt arbetat for i. sa manga. ar. . 

Lundqvist-Sorens-en. 

H on har icke kampat for rostratten och ej arbetat stab med bitraden under sig, alla kvinnliga natur- 
for kvinnosaken, och anda vagar jag pasta ligtvis, forblef hon hela tiden sjalen i affaren. A. L. 

finnes det icke manga kvinnor hos oss, som i lika var den forsta pa morgonen pa sin plats och langt 
hog grad som Anna .Lundqvist- efter sedan bitradena hade gatt, satt 
Sorensen , gagnat kvinnosaken. ' :'J 

De, som minnas en l 2  15:ar 
tillbaka i tiden komma mahanda 
ihag den lilla byran for platsan- 
skaffning och for formedling af in- 
ackorderingar och uthyrning af rum, 
som var inrymd i en liten vaning 
vid Klarabergsgatan. 

Det var denna lilla byra, som 
skulle bli faltet for A. L.-S:s blif- 
vande' verksamhet, den sedan ofver 
hela Sverige kanda stora agentur- 
och formedlingsbyran, den valkanda 
Th. Tjaders byra. Af en handelse 
kom hon dit upp en dag for att 
hyra ut en vaning. Hon hade da 
aldrig i sitt lif agnat sig at affarer 
eller suttit pa en kontorsstol, men besoket blef 
likval afgorande for henne. . Hon borjade lifligt 
intressera 'sig for affaren och kort darpa, tack vare 
nagra formogna vanners stod, ofvertog hon den- 
samma. Detta var 1896. Pa hosten samma ar flyt- 
t'ade byfan in i huset n:r 12 Brunkebergstorg. Det 
var d% visserligen ' ej den eleganta, om agarinnans 

sutsokt fina smak vittnande byran, som sedan inrym-. 
des dar, men i detta samma hus gjordes. dock d e  
forsta stora affarerna. 

Tack vare Anna Lundqvists okufliga energi, hen- 
nes oskan att komma fram och hennes fenomen3la 
arbetsformaga, oppnades det sa smaningom allt flera 
afdelningar. . Trots det  att hon snart -hade en, -hel 

hon annu kvar vid skrifbordet. Hon 
unnade sig hvarken hvila eller nojen, 
och det har icke nagonsin handt att 
byrans chef. af nagon. sokts forgaf- 
ves. Intet kunde distrahera henne, 
arbetet var hennes. allt. . Och ar- 
betet stallde stora kraf pa henne. 

. Som exempel bor namnas, att 
under forsta halften af 1906 de 
formedlade. fastjghetsaffarerna gingo 
upp till det ansenliga beloppet. af 
5;000,000 kr. . , 

Snart formedladesl de flesta storre 
fastighetsaffarerna genom Th. Tjaders. 
byra. Det stora fortroende A. L.-S:s. 
personlighet och ornut1.iga redbarhet 
ingaf hennes kunder, gjorde att kopa- 

ren. eller saljaren af ett hus lugnt litade pa hennes rid.. 
Hvar och en som nagon gang haft att gora med A.L.-S. 
forstod att hon ville sina kunders basta. Hon var 
lika intresserad och lika alskvard, nar det handlade 
om uthyrning af -ett par rum, som skulle inbringa. 
en femma, som nar det var fragan om ett miljonkop. 
Hellre . fick -en affar ga om- intet an att hon hade 
sin hand med i spelet om en transaktion, som icke 
var fullt arlig och korrekt. Dartill var A. L.-S. 
diskret som: fa man, och erfarenheten hade gjort 
henne till en fin psykolog. 

Hvad vi satta fullt sa hogt som att hon drifvit 
upp en. liten formedlingsbyra till det stora affars- 
foretag det sedan blef, det ar att. mannen, afven de 



varsta antifeministerna, genom henne fingo aktning, 
ja 5 respekt for ' en.  kvinna, for en kvinnas ord. och 

. . v .  . 
e-n kvinnas rad. . . 

' ':' Med sitt ovanligt klara hufvud och sakra blick, 
forenade 'A. L.-S. . en fint ' utvecklad smak. De fa' 
s"m haft formanen att besbka hennes privatvaning 
Kunna utan ofverdrift 'saga att :den nastan liknade' 
ett museum for konst och konstslojd. 

I sin toalett. rojde hon intet af det som vi skulle 
formoda behofver vidlada en person, som dagligen 
ror sig bland folk ur de mest olika miljoer. Hon 
var alltid elegant i hvarje detalj, hennes sakra, aIsk- 
varda satt och diskreta upptradande kom' en aldrig 
att glomma, att man hade att gora med en bildad 
dam, vare sig hon. gjorde upp en affar byran 
eller forhandlade med arbetare vid .ett bygge. 

Efter 10 ars strafsamt arbete motte hon en dag. 
sitt ode - ett helt vanligt kvinnoode. Stadsarkitekten 
Salomon Sorensen besokte Th. Tjaders Byri for att ' 

afhandla en ft~rsaljning, och ett i r  senare, efter att 
ha forsalt affaren till ett aktiebolag, lamnade .Anna 
Lundqvist- Stockholm for att sasom stadsarkitekt 
Sorensens maka bosatta sig i Malmo och vande 
darmed affarerna for alltid ryggen. 

Blott tva ar af denl sa val behofliga hvilan blef 
henne unnad, - en lang .och allvarsam sjukdom gjorde 
slut pa hennes lefnadsbana a vid knappt fyllda 50 ar. 

i . . :  . . 

L i t t e r a t u r , .  .. 
. .  . 

. 0.ttiIia Adelborg:. Fran Gagna-mans,  nas. . Skrif- 
verier och ritningar. Albert Bonniers forlag, Stockholm. 

' .Det' ar svart att satta nagon rubrik pa den lilla vack- 
ra .  boken med den underliga titeln, som far sin for-. 
klaring i mottot ur Wallenii harliga gamla dalvisa. Det 
ar ingen ortsbeskrifning, ehuru det hela ror Gagnefbyg-. 
den. Det ar ingen folkloristisk samling, om. .an myck- 
dari. ar af stort intresse' afven ur sadan synpunkt. .Det. 
ar ingen genomford folklifsskildring och framfor allt inga 
turistminnen: Det ar nagot alldeles for sig, fangslande 
som en iorut osedd blomma, nar den moter vandraren 
vid en bergbestigning. 

Att svarma for Dalarna ar pa modet, men f5 taga 
sin karlek sa pa fullt allvar som Ottilia Adelborg. Hur 
liar hon ej lefvat sig in i och studerat sitt Gagnef, na- 
tur och manniskor och de .annu kvarlefvande dragen af 
gammal bondekultur! Hvad ingen turist under en flyk-, 
tig beroring. med folket kan komma at, det har osokt 
mott henne da hon i Aratal lefvat med i byns lif; och. 
hennes by ligger vid' sidan af stora strakvagen till Siljan 
och ar jamforelsevis oberord. . . , .  

Ottilia Adelborg har manga vanner i byn fran kyrk- 
vaktaren till Kerstimors Ole, men gummorna 
lagga'. do'ck mest beslag p&, hennes intresse. 

, 

och . barnen, 

sma ' gulkoltingama .. . med . deras rosiga .ansikten for ,sig, da. 
de p5 sondagsmo~gnarna ;.ustas -till kyrkfard',e!ler 'ute pil: 
Lyrkogarden flocka. sig., kring gamle postfars kis@; * och 
deras naiva och troskyldiga funderingar o m  himmel& aro 
drip1igt atergifn?. Och 9'gummornas kara lilla rad?', .de 
sma snalla och taliga. gummorna, huru pi&etsfullt ar6 de 
icke framstallda,: det' skrynkliga ' ansiktet som klaragdt 
blickar emot oss .i en af de liasta .t&ningarna. ej 'mindre 
an ..det som skymtar bakom .orden i ."gamla mor, som 
ville hemv9. ' 

Om det er nilgot som ligger Ottilia Adelborg mer 
om hjartat att skildra. an byn och de smil byarna rundt 
omkring, sa ar det buorna och fabodlifvet. Hon berat- 
tar om buvagarna, som draga fram genom skog, *er 
myrar och notta grhtpshallar, sa att man riktigt kanner 
hvilken frojd det varit for henne att vandra pa dem och 
mota fardefolk och klofjehastar. Och an mer -man far 
en forstallning om att det lif, som har ror sig, har sina . 

rotter lang-t bort i tiderna.. . . . .  
Buan ar nagot annu. primitivare an byn, en liten utpost 

af mansklig kultur uppe p$ vidderna'; och liksom det ar . 

en hogtid for byfolket att draga dit upp i en lattareluft. 
och till friskt sommarlif i skog och mark, sa tyckas de 
ocksa bli meddelsammare och oppenhjartigare , dar uppe.. 
Det . ar en .- kvallstund vid . den flammande spiselelde i.: 
en liten gra fabodstuga med vildskogen bakom ,,knuten, 
som de. glomda sagnerna. .fa lif igen.. . 

Ungefar sadan va; nog ocksa omgifningen, da"0ttil-h 
~ d e l b o i ~  - fick . . ',del .. . af de . egendomliga. minnen, som hon 
upptecknat . iinder titeln ?~aserir&els~n''. . -. en sallsam 
blandning . . af: blAkullafantasier, svarmisk feligiositet, ,l*' 
~alab&derr& v i- Jes~salem~~, . och nykter . praktisk sin : pil 
tingen. . - :I :den', . . . , .  . andra uppteckningen, ')Kungsresin,", ar 
det senare . draget ofvervagande och ~ a ~ n e f i n o r  berattar, 
sina uiplefvel&r i Stockholm, som kulminera, i ett sa. 
tal. med drottningenj med en humor, s% .mycket draplc 

' 

gare som den .ar omedveten, Gagnelmor- finner' sig val 
tillratta, i den frammande orngifningen och later ej for 
mycket imponera p2 sig, det marker man. , . 

. Hur val. 'Ottilia Adelborg gjort. sig fortrogen med' 
den .bygd, v dar hon . nu har sitt hem; och med dess b e  . . 

tydelse tidema igenom, - och det. lika mycket genom egna 
iakttagelser.som genom bocker -det visar sig bast af den 
forsta skildringen i hennes bok, '7Landsvagar". I en 

skjutspojkes skepnad bjuder hon lasaren p i  en. fard ofver 
asen mellan alfvarna ned', ,till flottbron ofver Osterdalalf- . 

ven, "Langgattu" fram forbi Gagnefs kyrka och vidare 
anda till sockengransen mot Ah l ;  och den skju'.spojken 
vet att beratta om marigt och mycket, om .,'alla de olika ' 

tiders folk som dragit fram har9', om trafiken pA alfven 
och, "gangandet" ofver naset forbi forsarna. Man ryckes 
ovillkorligen med af hans lifliga skildring och man kan: 
ner sig ofvertygad att hans tydning af namnet ~ a n ~ - n a f  
ar den enda riktiga.. 
. K o n s t n a r.e n Ottilia Adelborg har lange hort till 

dem,. hvilkas arbeten i vida kretsar mottagas med ,gladje 
och forstaelse. Flertalet- teckningar och vignetter i .hennes 

Man ser de, nya bok bara ocksi prageln ' af hennes originella stil och 
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f&ni~ga " . _ . .  28 l"&& . f ,  dr&' ' tra& det karaktens- bilderna, iulla. af lekande humor och friskhet, (Mases- 
@a. " ~ ~ ' ' d e n n ' j i -  gang 3ha"t'ecknhgarna ej varit hufvud- korna, Ute pa Loten; En- etikettfraga) 51- intrycket af per- 
&k:, ~ h h & i  $ de' nya 'idtryck;' so~~:'&ott ' :~ttilia Adelborg' sonlig stil lika -starkt som i 'teckningarna. Nagot genuint, 
i' 'lik&'' iiii hem,, 'ha varit' .af den iart,'.att d e t  fallit sig nagot af akta svenskt i natur, typer och bygdelif, sedt med 
&&@&-e #i forma d* 'i ' 6d; &h de ha varit starka konstnarsoga och konstnarligt framstaldt, det ar hvad Ot- 
nog .att .tvin& sig ..till : form. U t  vara 'att' boken i sti- tilia Adelborg ger oss med det basta i sin bok, hvilket 
li'stisid afseendi ar ojamn, i de -mest' helgj&na och be- uttrycksmedel hon an anvander. Och det vill man ha 
Gdinde skildringarna, (~andsva~&,  ~abodva~ar ,  Postfars mer af. 
begrafning och indra) saval som i de latta ogonblicks- 

M.ar9iann.e von  Willern 

Vid dm tid da Mari Ana Jung nagra veckor fore 
sitt giftermal-: saminaritraffa& med ~ o e t h e  torde hennes 
alskvarda.. liflighet och ,spelande' hickhet: ha statt p& sin 
hojdpunkt. --bet,  var forda gang&'.kfter moderns dod,' 
som Goethe.' atersag fadernptaden, och. mahanda fann 
lian :i . Mariannes . sjalfulla, glad8 visen nagon ersatt- 
;ing',for d& saknade :fru   ja," e h k  det egentligen 
icke foiefanns nagok sj$lsgemenskap mellan dessa bada 
kvinnor. Marianne sages ha 'foga tilltalats af den goda 
"Frau Rath;" i hvilkens vasen hon egendomligt nog fann 
nigot ~~vi'sst franstotande9*. Men med aren skulle sonen 
i fru v. Wilieiner finna eri q, lika god f&eningslank, 
som m o d m  forut varit med den a!skade fadernestaden. Den 
genom- fk Goethes d6d 1808 afbrutna. forbindelsen med 
'?Rhein, Main och ~eckarbygden"' och alla de sma sand: 
ningarna rnelgan Frankfurt och. Weimar skulle senare 

. fonnedlas genom. denna i lika grad honom hangifna och 
tjanstvilliga kvinna, och det goda forhallandet dem emel- 
lan skulle forst afbrytas med hans dod. 

Med visshet kan det ej sagas huru manga ganger de b5- 
da sammantraffade vid detta forsta bese.  Den dag 
Goethe tillbringade pa Gerbermiihle ho$ sin mycke var- 
derade van Willemer, med hvilken han lange korrespon- 
derat i litterara amnen, var Marianne ej tillstades. Wille 
mers dotter, fru Rosette Stadd, som vid detta tillfalle 
skotte vardinneskapet och som forut synes ha hyst nA- 
gen fordom mot Goethe, anfortror samma afton sin dag- 
bok foljande entusiastiska utgjutelse: 

Den 18 september 1814. Tillbragte dagen med Go- 
ethe pa Gerbermiihle. Hvilken man och hvilka kanslor 
han ingaf mig! Att blott ha sett denne man, hvilken 
jag forestallde niig som en tvar, otillganglig tyrann, och 
sa istallet hos honom finna ett alskvardt, for hvarje in- 
tryck oppet sinne, en man, som man maste barnsligt 
alska och at hvilken man ville helt fortro sig! Han ar 
forvisso enastaende. Denna , mottaglighet, denna djupa 
begafning och pa samma gang detta vardiga lugn. Hela 
naturen, hvarje grasstra, ton, ord, blick talar till honom, 
och allt omskapas i hans sjal i kansla och bild. Och 
hur lefvande formar han ej atergifva det! Det miste - 

vara darfor, som hvarje rad 
sjalen, darfor aro dessa sa 

(Forts. frin N:r 2.) 
af hans skrifter blar s3 till 
underbart rika, .medan a!i~ 

framgar ur en sa utomordentligt rik begafnhing. €Id:. 
hur foga imponerar hans person. . Med hvilken .Z!& 
rande kansla af gladje kan man icke sta vid hans sida. 
Hari ar ett af naturen med gafvor lyckligt oherhopadi 
vasen, som skont utstralar dessa och icke yfves kfvet- 
att vara karilet for ett sadant innehall. Sa syntes hair 
mig i dag, sa vill jag alltid tanka mig honom. M2 anOr~ 
saga hvad de vilja." - 

Att det icke alltid talades val om Goethe, sarskiM i 
hans fodelsestad ar nogsamt bekant. Fru Schlosser, 
Mariannes allvarliga vanninna: brukade affarda hvarje 
sadan ogynnsam anmarkning mot den store mannm me6 
ett drapande: "Ni har inte kant Goeihe!" Och densamma 
finner honom vid denna tidpunkt, hans sextiofemte ar, 
" sa utomordentligt god, varm och karleksfull, s2 olir- 
sagligt alskvard". Var det att undra pA om Marianne, 
tjusad at' hans personlighet, som enhvar vid forsta mo- 
tet med honom maste blifva, skulle komma att forst 
barnsligt alska och sen svarmiskt dyrka honom. Redm 
vid det forsta korta sammantraffandet med den d& cygifb 
fru v. Willemer vid Goethes nagra veckor senare ugprcpzde 
besok, gaf han henne smeknamnet "die liebe Kki~~.e '~ ,  a& 
harofver diktade hon senare de fyndiga skamtsamma vcr- 
sar till hans stambok, hvari forekomma de betydelse- 
fulla orden: "Sieth man dich, muss man dich iiebec." 

III .  

I &e p& lange hade Goethe kant sig sa ungdomligt $ad 
och Patt om hjartat som vid sitt andra besok pi. Ger- 

bermihle nastfoljande ar. Harute dar han ostorcit fick 
njuta af landtlifvets enkla behag bland varderade vanner, 
hvilkas blotta umgange eldade hans fantasi, var skapan- 
d e t ~  gladje nastan dagligen ofver honom. Redar, urides 
resan dit hade dikt fogadt sig till dikt i hais af torciju- 
pahdet i Osterlandsk poesi inspirerade W e s t-o s t l i c h c r 
D i v a n. Hatem och Suelika hade dari fore bekantskapen 
med Marianne upptridt som ett alskande par. Ers: har 

Y 



pA ~erbeimiihle kom honom ny Suleika forkropps-igad 
till motes i husets vana fru. 
' Marianne var vid denna tid sorgkladd men bar ma- 
handa efter tidens mode nAgon luftig hvit, turbanliknande 
harprydnad. ,SA borjade som ett latt framkastadt skamt 
det som s d a n  .utvecklades till en snillelek, i hvLken bada 
helt uppgingo .i sina roller, och hvarunder Suleikas svars- 
dikter ej gafvo ~ i t e m s  henne agnade osterlandska karleks- 
sanger' ef:er i kans1od:up och glod. LAngt forut hade 
Marianne Strott muntra smil tillfallighetsdikter omkring 
sig, men nu forst slog hennes diktarbegafning ut i full 
blom. Goethe f0rundrad.e.s och gladdes darofversamt 
upptog dessa sanger i sin. Divan, dar de - det fortjanar 
betonas - i femtio Ar fingo galla ior hans egna! 

Under det dagliga umganget med denna fina, poe- 
tiska kvinnosjal, som saval samstamde' med hans egen, 
i den frla, oppna nejden med dess mAnga kara ungdoms- 
minnen kande han sitt. hjarta vidgas som ej pa .lange i 
det storhertigliga Weimar med dess' trangre horisont och 
honom ofta misshagl'ga holmannaplikter. Har kunde han 
som. hans Faust med en befriande kansla utbrista: "Har 
ar jag m a n n i s k a och far det vara!" 
' 

.Att det kom att ligga romantik i luften betingadq 
med nodvand'ghet af den skaldeyra, hvari Goethe befann 
sig alltsedan vAren samma Ar och som var SA stark att 
den meddelade sig till Marianne. Rent intuitivt uppgick 
hon i hans stamning, SA att hon i sina dikter fol1 in i 
samma rytmer och begagnade sig af. samma Osterlandska 
bildsprak. Dock for att skildra det fint poetiska forhal- 
lande, som under gemensam diktarfrojd nu i stillhet fram- 
vaxte mellan de bada mest betydande personlighderna i 
det adla vanskapstriumvirate5, makarna Willemer och Go- 
ethe, skulle det beliofvas ingenting mindre an den hvitaste 
penna u r  en engels vinge. Och anda skulle' vart han- 
synslost erotiska arhundrade, for hvilket ordet karlek 
snart nog forlorat sin storhet, icke kunna forsta en sa 
upphojdt ren, en sa oantastlig kansla som den, hvilken 
forenade de bada vannenia och hvilken af den klartseende, 
vidhjartade Willenier .enligt Goethes egna ord - %A garna 
och sa ' adelt unnades" dem. 

Kalla det karlek, men lagg da i ordet allt det ideella, 
som det fordom innebar, en enastaende sjalsfrandskap) 
ett det .rikaste andeurngange. . 

Endast SA kunde sommarlifvet darute vid Mainstran- 
den framflyta i den for alla parter mest ogrumlade sinnesYd. 
DA den SA ytterst kanslige diktaren kvarlamnar ju denna. 
episod ett odeladt angenamt intryck, och i sina bref ater- 
kommer han ofta och gar'na tall dessa dagar shsom nagra 
af de fyckligast& i hans lif, dA han i motsats dartill hogst 
ogarna beror den senare Ulrike Levelzow-episoden. 

Om hvardagslifvet pA Gerbermulhle har Marianne 
muntligen berattat foljande: 

"Om morgnarna ville han vara ensam och drack.hvar 
dag klockan tio ur 'en silfverbEgare vin, scm han sjalf 
forde med sig. Till middZgen installde h m  sig vanligen 
i frack och uppforde. sig da tamligen ceremoniost. Un- 
der .promenaderna efter midd~gen szmlalade han daremot 
mera fritt. Garna hanledde han uppmarksamheten pa 

mqlnformationer, pa fargstarka skuggor, pa plantor 'ocli 
stenarter. ' Han hade alltid ' en stor ' fickknif; med hviiken 
han afikar kviiar eller grafde upp s!enar ur marken. ' 

Om aftnarna nar han pAtpgit Sn  hvita flanellsrock var 
han fullkomligt otvungen och alskvard, .-forelaste garna 
och uppmanade mig att sjunga. ' Han laste' mycket skont, 
liksom han ocksa talade skont, det var forst ur hans mun, 
som mycket blef en r ktigt klart. - - - 

Det ar anmarkningsvardt att tararna o3a kommo ho- ", 
nom i ogonen nar han forelaste sina egna dikter." - - 

~lltsokoftast kommo vanner fran staden ut till mid- 
dagen '' och bidrog0 . till samvarons omvaxling: Vid gynn- . i 
sam vaderlek dukades bordet ute. under traden, och allt 
under det natursceneriet lifligt beundrades underholl man 
de .mest anderika samtal. Langa p-omenader foreko111n10. . 
ofta till fots eller i vagn, hvarvid Willemef brukade uti I 
fora kuskens roll.. Om aftnarna lyssnade man pA balkongen , 

tili den tacka fr~ins alsklhgssangei, hvilka hon for9rog pb 
))det henne egna, sjalfulla satiet,,) ocli d* ahkdes un- , 
der andlos tystnad Goethes nyd:ktade Divansanger. 

~ l ans~unk ten  af dessa dagar blef den 28. augusti, 
' ~oe thes  fodelsedag; som pA det festligaste firades i van- 

nernas krets och !ange forblef , for honom sjalf som for 
' : 

dessa ett det oforgatligaste minne. Bland de &inga gaf- ' 

vorna saknades icke anspelningar p2 amnet for dagen - 
Divan -'i form af Osterlandska presenter samt versar af . 
Marianne. 

Det var icke den enda gangen gafvor af detta slag 
vaxlades mellan )'Hatem" och )'Suleika. : Den forre skiiikie 
henne en gAng ett gult skarp, hvilket hon den sista af- 
tonen bar som turban, och hon kopte pa "die Messe'' 
af en veritabel turk en ')manorden" At Hatem. Det ar 
om deta tillfalle hon flera Ar senare erinrar Goethe, da 
hon s a d e  honom bilder fran Mainstranden, dar de s!ora 
vAr- och. hostmarknaderna annu bruka hallas. Under 
ofvannamnda "Herbstrnesse" hade. Goethe' for nagra da- 
gar flyttat. frAn Gerbermuhle till Willemers hus "Zum . 

rothen . Mannchen9>, hvarifran han hade den basta ut- 
sikt ofver det brokiga marknadslifvet framfor krambodar- 
nas langa rader. Det var da som Marianne nere i folk- 
vimlet lange horde .Goethes och Willemers roster, utan ' 

att kunna"upptacka hvar de befunno sig, tills de plotsligt 
stodo midt framfor henne. )'Ni erinrar. er sakert icke 
lingre detta mote, som for mig var SA mycket vardt. 
Det gjorde s& godt att midt i trangseln bland alla dessa 
frammande hora.' tva SA valkanda roster, som vor0 . mig 
kara. Jag var SA glad ofver det lyckade skamtet (med 
manorden) som tycktes bereda Er ett noje; ja, det' var 
en harlig tid, sakert m'n lyckligaste!" 

Under denna vistelse i Frankfurt var  det 'som Goethe 
riktade sin forsta karleksdikt till Suleika-Marianne, hvil- 
ken denna' snart besvarade med nAgra vackra, varma 
strofer. 

Efter annu fem dagars uppehall pA ~erbermjihle skulle 
den vackra idyllen darute fil  sin afslutning sondagen den 
18 sepkember. Creizenach, Mariannes ytterst pietetsful~e . 

forste biograf, fran hvilken de fles'a af dessa, uppgif er 
hamtats, ,berattar utforligt huru den sista aftonen till- 



bragtes. Vannerna, som funno dagen allt for kort, kunde 
under gladt samsprhk pA balkongen icke forma sig att 
skiljas forran klockan ett pa natten. 'Marianne sjong vid 
detta tillfalle nAgra folksanger samt som sa ofta forr 
med stor varme '>Der Gott und die Bajadere". "Jag 
har hort denna sang foredragas sa skont och innerligt 
som tankas kan", yitrade Goethe senare harom. Darpa 
sjong hon ur Don Juan "Rack mig din hand" med sa 
betagande glod, att Goethe kallade henne en liten Don 
Juan, hvarvid hon under allmant skratt >)gomde ansiktet 
i noterna och icke pa lange kunde hamta sig", anmarker 
Boissde. (Dolde hon darvid sina . tarar? - - -) Un- 
der djup tystnad ahorde hon sedan de dikter. Goethe for 
sista gangen foredrog i denna krets. 

Pilfoljande eftermiddag for Goethe med vannen Sul- 
plce Boisseree genom skogen "i den skonast belysning" 
till Darmstadt, hvarifran farden sedan stalldes till Heidel- 
berg, och enligt ofverenskommelse intraffade paret Wille- 
mer darsammastades tvA eller tre dagar senare. 

PA vagen dit hade Marianne diktat sin skona "Sang 
till Ostanvinden') och omedelbart efter hemkomsten dar- 
ifran den mest beromda af Suleikasangerna "Till Vestan- 
vinden". Afven Goethes musa grep under dessa dagar 
med hanford inspiration i lyrans strangar, ty "har kande 
Hatem (Goeihe) an en gang varens fiakt och solens glod". 

(Forts. i nasta nummer.) 
-- 

Fran allmanheten. 

Till hogtarade fru pastorskan Justinsi P. 

T illat en mycket ringa liten kvinna af Dagnys lasekrets 
till Eder, det smalandska herdetjallets vardar nna, 

fa framsaga mitt djupt kanda tack f& Eder genialiska 
protest mot "K. J:s satt att forvalta sitt l tterara pund"! 
Matte manga siidana prastfruar uppsta och verka inom 
det landskaps granser, dar Ni helt sakert lyser som det 
efterlangtade ljuset ofver forr sa morka nejder! Haf tack 
fo' Edra varningsord! Att Ni i Eder helt naturligt 
stora manniskokarlek, (Ni reser ju ej bl03 till 
otta och hogmassa ' utan afven till aftonsang) vill 
offra nagot af Eder dyrbara tid afven for oss arma 
kvinnor, som ej aro lyckliga nog att fa lefva i Eder nar- 
het, ar ju sa rorande vackert. Och sa ytterst valbehof- 
lig-t sedan. Tank Eder, jzg hzr i min siora enfald sa 
helt atit mig bediiras af K. J:s rysansvardt "osedliga 
och af loslighe ens anda" genomirangda skrifverier, att 
jag for hennes "harangers') skull prenumererat pa Stock- 
holms Dagblad ahen de'ta Ar. 16 kr. kan j?g saga att 
jag i forskott of rat p i  denna "anarkismens hydra". Hvart 
bar det han ma jag fraga mig! Huru mycket bat re 
hade jag ej anvandt m k a .  pengar, om jag hade skaffa 
mig den t-dning Ni sa varmt rekommenderar, och som 
ju a ltsa maste vari den med hvilkens hja'p vi svenska kvin- 
nor bas! kunn.2 halla oss kvar pa "de bestaende forhaliande- 
nas fista mark". Och da hade .jag. kanske afven i den tid- 
ningen allt som oftast fatt lysa upp min af K. J. sa and- 
ligen formorkade sjal vid det fran Eder mig ofversJra- 
lande ljuset. I .hopp om att Ni standigt ma rikta Eder 
strAlkaslare mot var synd ga hufvudstad, sa Ni ofla kan 
hjalpa oss sma' viseforda kv nnor att- se var' vag till dyr- 
kan af Eder (och ej af K. J.!) slutar jag min li la tacksagelse, 

BL-undrarinna. 

Fredrika-Bremerforbundskretsen for Malm6 Lund och omnejd 
hade den 19 dennes sammantrade i Lund A Wieselgrens 
minne under ordforandeskap af adjunkt G. Blidberg, hvar- 
vid fru Malin Holmstrom-Ingers holl foredrag ofver am- 
net: Vardesattandet af kvinnans arbete i hemmet. 

En inom kretsen tillsatt kommitte for upprattandet af 
forslag till en yrkes- och husmoderskola for lanet, nar- 
mast afseende en omorganisation af den prak.is1a hus- 
moderskolan i Lund, lamnade dessutom redogorelse for 
sitt arbete. 

Fredrika Bremer-Forbundets Arvikakrets hade den 14 
januari anordnat julfest for Barnkrubbans barn. Festen, 
som holls i K. F. U. K:s lokal, var fulltaligt besokt af 
saval barn som vuxna och bjod p i  tal och sang samt 
dans af barnen. Da forbundet sarskildt agnat sitt arbete 
At uppehallandet af barnkrubban, ar det gladjande att se 
huru detta arbete uppmuntrats; senast nu vid festen ge- 
nom saval den stora tillslutning den ront som genom de 
gafvor som skankts till densamma. 

Allmant skolkokslararinnem8te i sommar. Stockholms 
lokalafdelning af Svenska skolkokslararinnornas forening 
hade sistlidne torsdag sammantrade p8 Hogre lararinne- 
seminariet. Till medlemmar i styrelsen omvaldes frok- 
garna Gertrud Bergstrom, Tilda Hansson, Augusta Pa'm- 
quist och Ingeborg Walin samt nyvaldes froken Elin 
Rnus efter froken Stina Abbe, som undanbedt sig aterval. 

Foreningen beslot bitrada centralstyrelsens forslag om 
allmant mote i Stockholm instundande sommar i sam- 
band med Nordiska skolmotet samt anordnandet af en 
kurs i tvatt och strykning omedelbart efter motet. 

Notis, 

Uttalande i statsverkspropositionen om Fredrika-Bre- 
mer-Forbundets landthushallningsskola vid Rim-orsa. 3% 
regeringen beslot att hos Arets riksdag begara en hojning 
till 6,000 kr. af statsanslaget for Fr.-Br.-Forb:s fandthus- 
hAl'ningsskola vid Rimforsa, foregicks detta beslut af ett 
utforligt yttrande af jordbruksministern, dari han fram- 
holl att skolan, "vid hvilken undervisningen ar praktiskt 
planlagd och bedrifves med om anke ock intresse", p2 
ett tillfredsstallande satt i sin man sarskildt fylldc det 
krafvande behofvet att f A  utbildade kv'nnliga ledare OSA 
lararekrafter for husrnoderskurser. Som dessa kurser aro 
bland det vikt'gaste for hojandet af smabrukets stallning, 
emedan de satta landtbefo kningens kvinnor battre i s t h d  att 
fylla de mak4paliggande uppgif er, som hemmets riktiga 
skotsd medfor, ansig jordbruksministern. att det vore 
viktigt, att Rimforsaskolan genom hoj& statsbidrag sattes 
i stand att fylla de okade ansprak, som med iap?ehXlan- 
det och utvidgandet af husmoderskurserna stallas pii den- 
samma. Utta!andet afslutades med annu ett betonande u! 
att skolans verksamhet gjort sig val fortjant zf statens 
imderstod. 

Rattelse. 
H artikeln "De gifta kvinnorna och de nya kommunal- 

lagarna" i foregiende veckas nummer h ~ d e  pa sid. 29, rad. 6, 
forsta spalten, en bokstaf bortfallit, hvarfor dar star a f sedd 
i st. f. o a f sedd, ett p%tagligt fel, som af innehallet frim- 
@r. I den nederda tabellen i samma .spa*t forekommcr 
under rubriken "Fordelning" beloppet kr. 300, skall vara 
306; samt i samma tabel under "Bevillning" kr. 4, skall 
vara d: 04. 



En examinerad, medelalders Ung flicka LEDIGA. PLATSER. 
Sjukskoterska Dm genomgatt kartritningskurs 

nskar plats helst pa landet. Svar 
motses tacksamt till  kartritning 
910~. Gafle p. r. 

PiatssGkande fa sina annonser inforda 1 

>agnyflr hrfira pmef eller 71/9 ore pr trzrn.) rhaller plats ' den 1 mars a Kalmar 
tads fattiggard Falke~berg. Lone- 
Srmaner aro 400 kr. pr ar, fri kost 
ch eget rum. Et.t af de kvirinliga 
joilen ar standigt beordradt till 
itrade. Ansokningar, atfoljda af 
rast- och lakarebetyg samt ofriga 
itsord, som kunna lamnas om kom- 
etens och duglighet, afvensom 
)to., torde insandas honi den 1 
ibr. till Fattigvardsstyrelsen, Kal- 
lar. 

Ledig . 
ARARINNA, undervisningsvan, 

~rniisikalisk, soker plats. Svar 
Framsteg,, Sv. Telegrambyran, 
tockholm. 

21-arig flicka, Lararinneplats. om genomgatt 8-klassigt laroverk, 
andelskola och ar kunnig i maskin- 
trifning, onskar plats pa kontor, 
elst omkring 1 februari. Svar till 
9 7 2 ~ ~  Karlstad p. r. 

Vid /(ristinehamns stads fasta 
olkskolor finnes plats for exami- 
.erad folkskollararinna ledig att soka 
nom 60 dagar fran .forsta kungo- 
andet haraf i Post- och. Inrikes 
idningar. Begyiinelseliinen utger 

ett for allt 1,400 kronor med 3 
Iderstillagg enligt af forsamlingen 
aststallgi Ionereglering. Vid. upp- 
lyttning i hogre lonegrad fil  dock 
:ke flera an 5 a annan ort Mr- 
tarfvade tjanstear beraknas. 

Plats~n tilltrades den 1 nastkom- 
nande juli och bora ansisknings- 
iandlingar, atfoljda af friskbetyg, 
nsandas. till sk~lradets'ordforande, 
(Xstinehamn. 

ZLICKA, 20 ar gammal, som ge- 
nomgatt smaskolelararinnesemi- 

ariurn i Geteborg, onskar plats i 
imilj, dels for att undervisa mindre 
arn, dels for att bitrada i hvarje- 
anda husliga goromal. Svar till 
Maria*, Muiikeberg, Hjo. 

I USH ALLSVAN, bildad flicka, 
kunnig ihatlagnin y, bakning, 

usliga bestyr, soker plats. Enkel, 
rbetsam. *Villig, plikttrogen*, 
v. Telegrambyran, Stockolm. 

Skoterske plats 
:NGELSK dam onskar, mot fritl 
J vivre, undervisa sitt sprak i fam, 
a landet. Svenska ref. €'Svar till 
Engelsk*, Muhlbock's Pensionat, 
:d. 

id Allm%na ~afnh'uset. Plats som 
f,'ehingsskoterska vid dibarnsaf- 
elningen blir ledig alt tiltracia den 
mars 1910. Eg~nhSndigt skriFna 

nsokningar jamte betygsafskrifter, 
tallda till ofverKikarm, kunna in- 
imnas fore den 29 jan. till amsals- 
iirestandarinnan froken M. Sund- 
lerg, . A h .  Barhuset, Stockholm. 

- p - p  - 

P ARARINNA, som genomgatt 8 
d Id. laroverk och seminarium, 
iiker plats. Svar ~~Sprakkuniiigl~. 
.anstidningen, Karlskrona. 

- 

,'LEMENTARBILDAD 20-aring 
t onskar plats som hjilp och 
illskap, helst a egendom pa lan- 
et. Svar till .Februaris Kalmar 
. r. 

Tva unga flickor Kristinehamn den 7 januari 1910 
Sko d d e t .  mska i borjan af april komma till 

torre herrrgard (eller eljes f inare 
!milj 1, helst i Sodermanland eller 
Istergotland, for att vara till hjalp 
- mot fritt vivre - samt fa un- 
lervisning..i allt hvad som fore- 
:ommer. Onska anses som familje- 
nedlemmar. Svar emotses tack- 
amt till DE. L., och BE. K.,, 
illa Edet, 'p. r. 

Kokerskeplats. 
saminerad sjukskoterska En ny, ordinarie 

lararinnebefattning. 

Pla4.sen som ' kokerska vid lans. 
asarettet i Hud ksvall ar ledig til 
insiskan. Lonen ?r 350 kr. pr ar 
&get rum och allt fritt. Anzoknin. 
;ar atfoljda af frejdebl tvg, intvg 
)ni kompetens och foto, insandas till 
asarettsd rekt o n a  snarast mojligt 

askar sjukvard privat eller sjuk- 
uga. Flerarig praktik. Svar til 
Syster*, Aska post. rest. 

,IEDELALDERS dam, kunnig 
massage och halso~ard, ons. 

rr plats som sallskap. eller fore 
:andarinna hos dam eller herre 
loda ref. fran 10-arig ansvarsful 
lats. DS. S.*, Kristianstad p. r. 

vid Gafle stads anstalt for sin, 
nessloa " barn kungoi-es harrnec 
;il1 ansokan ledig, 'och aga sos 
(ande att fore den 1 mar: 
19 10 till styrelsens sekrete! art 
:ektor Ernst Aurell, Gafle, in. 
gifva sina till styrelsen stalldi 
ansokningar, atfoljda af prrst 
bevis' och de intyg i ofrigl 
genom hvilka de  sokande vilj 
styrka sin behorighet till be 
fattningen. . 

Loneforinanerna aro 500 ki  

for Ar som grundlon jamte f i  

kost, mobleradt rum, .bi-anslt 
lyse och tvatt. Tre manader 
omsesidig uj~psagningsratt for 
behilles. Befattningen tilltrade 
den 1 juli 1910. 

GafIe den 30 dec. 1909. 

KVINNLIG tradgardsmastare, som 
genomgatt tradgardsskola, sam1 

lessutom praktiserat p% saval. han- 
lek- som villatradgard och undei 
;enare .aren forestatt skotseln a: 
radgard, onskar Plats dar vaxthus 
Finnes. Prima ref. och betyg. Sva 
markt sPalitliga, A.-Bol. S. Ou 
rnzlii Annonskontor, Goteborg 

Maskintvatter. keplats. 
Platsen sasom maskintvattwska 

rid lan~1:~sarettet i Hiidiksvall at 
edig . till ansokan. Loncn ar 30E 
:r. pr ar och allt fritt. Ansoknin- 
gar Atfolida af frrjdebetyg. intyl 
om kompetens och foto. torde in 
sandas tjll lasarettsdirektionen sna 
rast mojligt. 

Plats sasom sekreterare 
:h sallskap, att medfolja pa u1 
kes resor, onskas af 28-arig bil 
ad dam. Svar till *Varen 1 9 ~ 0 1  
neippbaden p. r. UNG; battre flicka, intresserad a 

husliga goromil och kunnig 
matlagning, handarbeten och musik 
onskar plats i treflig familj. Lo: 
onskas. Svar emotses tacksam 
fore den 1 febr..*Familjemedlenil 
Himle, Varberg. . 

En dam p - P - 

ung bildad dam som ager val byggd villa med trad 
gard i stad i .  sydvastra Sverige 
onskar. dela detta hem med biidad 
ekonomiskt oberoende dam elle 
mor och dotter eller son. Sva 
~2 + 2 = 4 ~ ,  Stockholm p,'r. 

ed vanligt, och godt satt onska 
igra timmars arbete dagliger 
elst sasom sallskap, antingen fo 
irn eller aldre person. Svar ti 
(indergarten~ under adr. S. Gu 
aelii Annonsbyra Stockholm f. v. 1: 

p P p p 

u NG, bildad flicka onskar mc 
fritt vivre deltaga i tradgards 

goromal il landtegendom. Svar ti 
 inga^, Alingsas .p. r. Kuinnliga 

arbetsomrad.en, 
Ung ' flicka 

Nu, eller till varen 
onskar huslig battre flicka plal 
som hjalp i familjen eller hos en 
sam dam. Nagot kunnig i som 
nad och finare handarbeten. God 
ref. Svar M. Andersson, Oxberg.. 

Styrelsen.' 
l 

 skar plats soni' bokforare e k  
~ssor. Har tjanstgjort som viks 
e a bank och hanltelskontor. Sv2 
notses tacks. fore 10 Febr. ti 
q. V-g,, under adr. S. Gumaol 
iinonsbvrtl. Stockholm f. v. b. 

Utbildningskurser m. m 
Muntliga och skriftlig: 

upplysnipgar genom 
Platsen som. fore- 

standarinna 
Fredrika-Bremer-FBrbnndet: Drottninggatan 54. 

Kikstel. 2762. Forbundets byra oppen 11-4. Allm. tel. 48 16. 

Fredrika-Bremer-Farbundets SjukskBterskebyrA: Tunnelg. 25. 
Rikstel. 68 98. . . Allm. tel. 82 11. 

Fredrika-Bremer- for Srrlabarnshemmet pa Djursholr 
ar ledig att omedelbart tilltrida! 
Lon 600 kr. ar]. Ansokan och be 
t gsafskrifter tordc insandas ti L. Fattigvardsforbiindet, Sthln 

Forbundets Byra 
54 Drottninggatan. 

Sprid Veckotidningen D A GNY!'. ' .  



D A G N V  

D e p o s i t i o n  
&' 

Sparkassa . . 

KOPMANNABANKEN, 
Arsenalsgatan 9, 

Sodermalmeto~g 8,. 
STOCKHOLM. ' 

Aktiekapital 3,000,000 kr. 

Hemtrefnad. - - 
Pritictislt titlning f i2  iinininet, 

ntgifven ;IF Fretlrika-Breiner- 
Forl)unilet, utlcomriier iiwl 40 
attasitlig;~ nix . mar arligei~. 
I n n A ~ l l ~  i i ppsa t s~ r  i I)itrn;t- 
varil, Iinsligt arlwte. d i  tratl 
gartlsskiitsel, [lik ter, srriarre 
r e l i g i i h  l etr:tktei;er. I~!I'II~LIIS- 
te.c:lcnii*g;ii., lierat t elser m. m. 
Fiiljer tl;t~eiis l'ragor. Illustre- 
riid. Fiiljrtoiig. Prenumerai ion 
cenom pnsttrn. Pr is  pr a r  1.60 

, Rndilk tris Fiinny Elcnnstiernii. 

:' Folkskolans Barn tidning ' 

utg fv~n  och redbead af  S TINA Q UINT ut- 
kommer 1910 i sin nittonde argang. 

Ett rikt illustrera& nummer hvaGe vecka, 36 
veckor under aret. 

&&ta och Iampligaste Ias&.g for barn a f alla 
samhallsklasser. O 

Prenumerera a narmaste postkontor. Pris for 
helt ar &wzor  1: 65, halft ar 90 ore. 

Joharina Brunssons 

Praktiska K~nst~Vafnadsskola, 
Kungsgatan 30, 2 tr. 

Varterminen borjar den 15 Jan. Anmalningar dagl. fran 9-6. Allm. T. 437. 

Lektioner i Linnesomnad 
(afven blusar, barnklader m. m.) 
. Praktisk metod, utan trfickling. 
Hvarje elev disp~nerar en symaskin. 

KARIN E G N ~ R ,  
Sibylleg; 36. Hornet af Karlavagen. 
R. T. 35 30. A. T. 21004. 

PRAKTISK -- 
NYHET 

FOR - 
DAMER. 

Vangaf- 
vans toilett- 

isk for afkamrnadt har. Pris kr. 2:- 
hl1 landsorten mot efterkraf. Van- 
gafvan, Vasagatan 15-17, II tr. 

Stockholm, R. T. 122 69, A. T. 222 1.5. 
Rekvirera Vangafvans katalog. 

Edvin Bergs Forgylleriaf far 
- Etablerad 1891 - 

rekommenderas vordsamt. 
OBS. ! Gamla mobler renoveras 

x h  forgyllas. 
45 Nybrogatan 45. 

-- 

Tandlakare Judit Tiiiman 
Drottningg. 58. Alm. Tel. U 92. (U W. 
Hvard. : l/, 12-2 och l/,6-l/,7 e. m. 

Lurs i Kladsomnad 
:h Linnesomnad, Lotten Dahlstrom, 
rtillerig. 24.  edl lem af Fredr. Bre- 
terforbundet. Prospekt pa begaran. 

Kons friaan, 
' pedago- 

gik af dr HENRIK BERG. 
Pris 2 kr. 

[[FSrtjanar verkligen att jiamhal1as.n 
Svensk Kommunaltidning. 

 gammal och ung kan med trygghet 
lasa boken-n D:, Hj. Sellden. 

J3 irder p i  nya p& synpunkter med 
en Ardomsjri och sjirfsttindig uppfatt- 
n ing. n Falu-Kuriren. 

aBoken ar en grund till mera sedligt 
Iif och lyckligare aktenskap.•â 

Bergslags Tidning. 
~Arbefrt inneho'ller manga nyttign 

rad och iardomar. ' Bohiislanningen. 

.Att dessa•â (foraldrar och fostrare) 
•áskola gorB en stor vinst for sig och 
slaktet penom att Cnsa arbetet, ar re- 
censrntens fulla ofverfygelsc.•â 

Karl Gasslander i Sv. Morgonbl. 
•áDrana ypprrlign bok bor icke saknas 

i fld@ hem". Kristinehamns-T idn. 
((Don ar instruktiv och vackande pd 

en P J i ? " -  0. Boson i Sveriges Val. 

~ K O D  &n ; den ar vard priset ma'ngr 
& X e r  om ! Bergslagernas Nyheter. 

H o s  alla bokhandlare samt i p r t i  8 
E. V. Hellstro;msF6rl.-exp., 

Broderna Phhlmans 
~andelsinstit~t~ 
Stockho:m, Stora tlattugatan 2, h, 2 tr. 

Fullst5ndig.t handelslaroverk. 
&&f'' -7, 

C:a 1,000 elever arligen. 19 rim. 
Riks-Tel. 5600. 38 nltad. nrh prakt. iithildide Alliii. Tel. " 54. 

e .  OBS. ! Bankkars. 
Afslutningskurs till Realskoleexclmen. Prospekt ;d ->e@rci 
Anrniiliiiiigar dagligen. 

Fem priiktlga lifventyrsb5cker far barn och ungdom. , 
Brrattelse for barn ock ungdom. Tsarens kurir. Fritt efter Jules Verne af Alfred 

Smedherg. 352 si r med 47 illustrationei- af Kari Aspelin. Kar- ' 

tonnerad. Pris 7 'P ore.. 

En riddarsaga fr2n medeltiden. Bearbetning Parzival. af Hugo Gyllander. 259 sidor. Med 45 illu- 
strationer af Ingeborg Udden. Kartonnerad. Pris 75 Ore. 

En samling Sagogrottan i Sagoskogen. sa,or ,f 

Harald ostenson. 303 sid., 50 illustrationer. Kartonnerad. Pris 
75 ore. 

Berattclse for harn Den hemlighetsfulla On. och Fritt 
efter Juler Verne af Alfred Smedberg. 312 sidor, 44 ilhstratio- 
ner af Brita Ellstrom. Kartonnerad. Pris 75 Ore. 

Hjalten bland hjaltar ;;$;$;p;"" 
Charles G. Gordons lif  och stordad, ise Gagner. 304 sidor, 
33 illustrationer af Edv. Berggren. Kartonnerad. Pris 75 ore. . 

Erhalles i hvarje bokhandel eller direkt f r h  
Folkskolans Barntidnings Forlag, Stockholm. (Stina Quint.) 

TILL SVERIGES KVINNOR. 
DRICKER NI KAFFE? 

En onodig fraga menar Ni .  Da en annan fraga. Dricker Xi 
Karlbergs Specialblandning i 1,60 pr kg? I annat fal! bor Ni 
fran i dag borja med detta kaffe, ty pfi samma g h g  det ar 
billigt ar det af synnerligen god kvalite. Gor ett fiirselc. Si 
blir nojd. 

Kaffet sandes till landsorten mot efterkraf eller postfiirskott. 
K: W. Karlberg, Kontors- och Postadress Idungatan 5. 

Butiker: Mastersamuelag. 11, Dobehsg. 44, Norrtullsg. 24, 
S%OC[KHOLM~ 

b KLIPP ANNONSEN! - 
Inneh&iisf orteckninq. 

ens nummer innehalleti 
ILobbem ILaigersbedQ. Af G. 
Centrslstyrelsems i L. K. P. R. 7:de Hrsm6te. Af Elle2 i<iterizarz. 
Kvinnor i kommunalforvaltningenr. 
Anna Lundqvist-Sorensen t. Af N. K-ger. 
Ottilia Adelborg: Qagna-mans nas. Rec. af Sigrid LeiJ'o~z- 

huflud. 
Marianne von Willemer. Af Sigrid Platen. 
Fran allmanheten. 
Notiser. 
Foreningsmeddelanden. 

Prenumeration a Dagny sker h narmaste postanstalt 
eller bokhandel. 
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